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Temperatura 
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30⁰C
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24⁰C
Parcialmente 
Nublado



DIVULGAÇÃO

NOS BASTIDORES
Nos bastidores do Réveillon do Aterro, Nando Reis (centro), foi abraçado por 
Roberto Cláudio e Carol, e Ciro Gomes e Gisele. 

Nova
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Crescente
3/1

Cheia
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Minguante
17/1
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
4h09min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
10h38min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
16h34min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
23h01min / 2,3 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
5h05min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
11h35min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
17H35min / 0,9 metro
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EM FESTA DE RÉVEILLON

Heitor Maia Aquino, de qua-
tro anos de idade, foi balea-
do acidentalmente pelo avô e 
morreu durante uma festa de 
confraternização em uma re-
sidência no Centro de Forta-
leza. O caso aconteceu na ma-
drugada de ontem, 1°. O avô 
do menino, que é policial civil, 
estava saindo da festa com a 
criança quando um crimino-
so chegou ao local e lesionou 
o pai de Heitor com uma faca. 
Nesse momento, o avô sacou 

a arma, a população interviu 
e a arma disparou, atingin-
do o menino. As informações 
são da Polícia Civil divulgadas 
através de nota. O homem 
que estava com a faca fugiu. 
O policial civil apresentou-se 
no 34° Distrito Policial (DP), 
Centro, espontaneamente, 
para esclarecer os fatos. Ele 
foi ouvido e liberado. A arma 
foi apreendida e será enca-
minhada à Perícia Forense. O 
caso segue em investigação. 

RECEITA FEDERAL

As micro e pequenas empre-
sas que não regularizaram 
as pendências com o Simples 
Nacional – regime tributário 
especial para pequenos negó-
cios – foram excluídas ontem 
do programa. Elas terão até 
31 de janeiro para resolverem 
a situação e pedirem o retor-
no ao regime. Segundo a Re-
ceita Federal, enquanto não 
vencer o prazo para pedir a 
opção pelo Simples Nacional, 

o contribuinte poderá regu-
larizar as pendências que im-
pedem o ingresso no regime. 
O devedor pode pagar à vista, 
abater parte da dívida com cré-
ditos tributários ou parcelar os 
débitos em até cinco anos com 
o pagamento de juros e multa. 
Caso tenha o pedido de rein-
clusão no Simples aprovado, a 
empresa será readmitida no 
regime com data retroativa a 1º 
de janeiro. (Agência Brasil)

Empresas que não 
regularizaram pendências são 
excluídas do Simples

Criança de 4 anos morre com tiro 
acidental do avô em Fortaleza
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A Funceme confirma: neste mês, divulgará seu primeiro prognóstico sobre quadra chuvosa no 
Ceará. Na segunda quinzena, tendo à frente o seu presidente, Eduardo Sávio, com corpo téc-
nico./// Apesar do bom trabalho da turma da limpeza da Prefeitura, ainda há lixo de festa no 

entorno do aterro da Praia de Iracema. /// Vem aí a XI Tecnofrigorífico, a feira da indústria de 
processamento de carnes, aves e pescados. Com data definida: de 13 a 15 de maio próximo, no 
Centro de Eventos. /// Só lembrando: “”E não se esqueça do IPTU, do IPVA...”

PREFEITO VAI ENTREGAR O IJF 2 AINDA NESTE MÊS

J á de olho nas próximas eleições, o prefeito de Forta-
leza, Roberto Cláudio  (PDT) anunciou, em clima de 
Réveillon, que, até o próximo 17, cumprirá agenda de 
entrega de obras. “Teremos 16 eventos que vão da 
entrega de obras à assinatura de ordens de serviço”, 
disse para a coluna. No pacote de inaugurações, es-

colas de tempo integral no Conjunto Ceará e o Novo IJF -2, além 

de uma areninha no Alto Alegre. No quesito ordem de serviço, 
informou que autorizará as ações de restauração do Estoril e 
reforma completa do Ginásio Aécio de Borba. Com ele, estará o 
secretário municipal de governo, Samuel Dias, responsável pelo 
pacotão de obras, cotado para a sucessão ao Paço. Samuel, in-
clusive, passou o Réveillon ao lado do prefeito, com toda a famí-
lia, no aterro da Praia de Iracema.

DE VOLTA
Camilo Santana, convidado 
por RC, preferiu passar o Ré-
veillon com a família longe do 
aterro da Praia de Iracema. 
Comemorou o Ano Novo em 
Icapuí. Mas nesta quinta-feira 
deve despachar internamente.

SENHOR DA CASA
O governador aguarda o re-
torno do seu chefe da Casa 
Civil, Élcio Batista, que tirou 
alguns dias de férias fora do 
Ceará. Quer fechar com ele 
uma agenda de trabalho para 
quando do seu retorno de via-
gem de férias com a família.

NOVO DE NOVO
O Partido Novo promove encon-
tro neste mês. Hora, segundo o 
presidente estadual, Célio Fer-
nandes, de planejar o ano, que 
é eleitoral. O Novo vai apostar 
fichas na Câmara Municipal. 

AO PROFESSOR
A partir de segunda-feira, a 
Uece, em parceria com a Uni-
versidade Aberta do Brasil, 
abrirá inscrições para vesti-
bular especial destinado ao in-
gresso em cursos de Licencia-
tura Plena e de Bacharelado, na 
modalidade a distância. 

AO PROFESSOR 
São 1.625 vagas, em nove cur-
sos, que serão ofertados em 
polos de apoio presencial lo-
calizados em 24 municípios 
do Ceará. As inscrições vão se 
estender até 3 de fevereiro so-
mente pela internet (uece.br).

TORNEIRA
Se a conta de luz sofre reajuste 
sempre em abril, como man-
da a Aneel, por aqui a Agência 
Reguladora do Ceará (Arce) 
resolveu: o reajuste da conta 
de água do cearense ocorrerá 
sempre no 1º de maio.

CAINDO NA REAL
Pais de alunos entraram 2020 
com duas certezas: terão pela 
frente um reajuste médio de 
7% nas mensalidades escola-
res e ainda enfrentarão filas 
para a compra do material 
escolar. Com direito a pechin-
char, claro.

MERCANTIL
O Super Frangolândia entrou 
2020 definindo a inaugura-
ção de mais uma filial. Será 
aberta em fevereiro, na ave-
nida Rui Barbosa, onde fun-
cionava a Churrascaria Par-
que Recreio.

MERCANTIL 
Severino Ramalho Neto (Mer-
cadinhos São Luiz) avisa: vai 
abrir mais uma filial do grupo 
em março. Na rua Júlio Ven-
tura com avenida Barão de 
Studart. Aliás, supermercado, 
parece, virou febre.

POLÍCIA FEDERAL, 
que fechou 2019 com alto 

índice de ações de combate 
ao tráfi co internacional de 

drogas no aeroporto de 
Fortaleza. 

SOBE
GOVERNO FEDERAL, 

que suspendeu, ano passado, 
tudo que é concurso público. 

Só escapou mesmo a área 
das universidades. Que alivie 

neste 2020.

DESCE

HORIZONTAIS_


